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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3664 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഭാരത് രജിേ�ഷൻ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േമാൻസ്  േജാസഫ്
Shri Antony Raju

(ഗതാഗത വ��് മ�ി)

(എ) ഭാരത് രജിേ�ഷൻ നിലവിൽ വ�േ�ാൾ നി�തി

െവ�ി�് തടയാൻ സം�ാനം എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�്

വ��മാ�ാേമാ;

(എ) സർ�ാർ ഉേദ�ാഗ�ർ, ഇ��യിൽ ഏ��ം

�റ�ത് 4 സം�ാന�ളിെല�ി�ം ശാഖക��

ൈ�വ�് ക�നികൾ െപാ�േമഖല �ാപന�ൾ

എ�ിവിട�ളിെല ജീവന�ാർ എ�ിവർ വാ��

വാഹന�ൾ�ാണ് BH - സീരിസി��

രജിേ�ഷൻ ന�ർ അ�വദി��ത്. ഇ�രം

വാഹന�ൾ�് േക� േമാേ�ാർ വാഹന ച�ം 51(B)
അ�സരി�ാണ് േക� സർ�ാർ നി�തി

നി�യി�ത്. ‘BH’ series - ൽ വാഹന�ൾ

രജി�ർ െച�േ�ാൾ സ�കാര� േമഖലയിൽ േജാലി

െച�� അേപ�കർ േക� േമാേ�ാർ വാഹന

ച��ളിെല ച�ം 47(1)(ca) അ�ശാസി��

�കാരം �ാപന േമധാവി സാ��െ���ിയ

working certificate form 60 - ൽ
ഹാജരാ�ണെമ�ം ��ത ച��ിെല (cb)
വ�വ� �കാരം സർ�ാർ ഉേദ�ാഗ�ർ അവ�െട

ഓഫീസ്  ഐഡ�ി�ി കാർഡിെ� പകർ�്

ഹാജരാ�ണെമ�ം നി�ർഷി�ി��്. വ�ാജ

േരഖകൾ ഹാജരാ�ി വാഹന�ൾ രജി�ർ െച�

എ� ക�പിടി�െ��ാൽ േക� േമാേ�ാർ വാഹന

നിയമം െസ�ൻ 192 B �കാരം വാഹന

ഉടമെ�തിെര�ം ഡീലർ െ�തിെര�ം ശി�ാ

നടപടികൾ സ�ീകരി�ാൻ കഴി��താണ്. ഇ�രം

നിയമ ലംഘന�ിന് ആ�മാസ�ിൽ �റയാെത

തട�ം വാഹന�ിെ� വാർഷിക നി�തി�െട 10
ഇര�ി�് �ല�മായ �ക അഥവാ ഒ��വണ

നി�തി�െട ��ിൽ ര�് ഭാഗ�ി� �ല�മായ �ക

ഇവയിൽ ഏതാേണാ ��തൽ ആയത് പിഴയായി

ഈടാ��താണ്. GST ഒഴിെക�� വാഹന

വില�് 15 വർഷെ� ഒ��വണ നി�തിയായി 8
ശതമാനം �തൽ 12 ശതമാനം വെര െപേ�ാൾ

വാഹന�ൾ�ം 10 ശതമാനം �തൽ 14 ശതമാനം

വെര ഡീസൽ വാഹന�ൾ�ം 6 ശതമാനം �തൽ
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10 ശതമാനം വെര ഇല�ിക് വാഹന�ൾ�ം േക�

സർ�ാർ നി�തി നി�യി�ി��്. േമൽ പറ�

വിഭാഗ�ാർ�് മാ�മായി BH സീരിസി��

രജിേ�ഷൻ നിജെ���ി

നൽകിയിരി��തിനാൽ ടി നിര�ി�� നി�തി

അട�ാൽ മാ�േമ വാഹനം രജി�ർ െച�വാൻ

സാധി�ക��. ആയതിനാൽ നി�തി

െവ�ി�വാൻ സാധി�കയി�. എ�ാൽ

സം�ാന�് നിലവി�� നിയമം അ�സരി�്

വാഹന��െട ഒ��വണ നി�തി GST
ഉൾ െ�െട�� വില�െട 9 ശതമാനം �തൽ 21
ശതമാനം വെര ആയതിനാൽ Bharat Registration
(BH) വാഹന�ൾ�് സം�ാന�ളിൽ

ലഭി�െകാ�ിരി�� നി�തിയിൽ �റ��ാ�ം.

(ബി)

വാഹന��െട ൈകമാ��ി�ം

ൈഹെ�ാതിേ�ഷൻ മാ�വാ�ം ഓൺൈലനിൽ

അേപ� നൽകിയാ�ം ആർ.സി.��ം േരഖക�ം

ആർ.ടി.ഓഫീസിൽ എ�ി�ണെമ� നിബ�ന

നിലവി�േ�ാ; ആയത് പിൻവലി�ാൻ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; എ��തലാണ് ഉ�രവ് നിലവിൽ

വ�െത�് വിശദീകരി�ാേമാ; ഉ�രവിെ�

 പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) 23/09/2021 െല സർ �ാർ ഉ�രവ് സ.ഉ.(സാധാ)
നം. 324/2021/ഗതാഗതം �കാരം രജിേ�ഷൻ

സർ �ിഫി��് ഓഫീ�കളിൽ എ�ി�ാെത തെ�

ഓൺ ൈലൻ അേപ��െട അടി�ാന�ിൽ

േസവന�ൾ അതിേവഗം നൽകാൻ സർ�ാർ

ഉ�രവായി��്. ഇതിനായി േസാ�് െവയറിൽ

ആവശ�മായ മാ��ൾ വ���തിനായി software
െഡവല�് െച� NIC (National Informatic
centre)േയാട്  ആവശ�െ��ി���്. ആയത്

പരിഹരി�� �റ�് ടി ഉ�രവ്

നട�ിലാ��താണ്.

(സി)

െച�്േപാ�കൾ നിർ�ലാ�ാൻ േക�

നിർേ�ശ�േ�ാ; സം�ാനം ഇ�ാര�ം

നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
വിശദീകരി�ാേമാ?

(സി) സം�ാന�് േമാേ�ാർ വാഹന വ��ിെ� െച�്

േപാ�കൾ ഒഴിവാ��ത് സംബ�ി�  ്നിലവിെല

സാഹചര�ം അറിയി�ണെമ�ാവശ�െ��െകാ�്

േക� ഗതാഗത വ��ിൽ നി�ം നി ർേ�ശം

ലഭി�തിെ� അടി�ാന�ിൽ ഗതാഗത വ��്

െസ��റി, ഗതാഗത ക�ീഷണർ എ�ിവ�െട ഒ�

േയാഗം ഈ വിഷയം ചർ� െച�. മ�

സം�ാന�ളിെല ഇ�ാര��ി�� നിലവിെല

�ിതി �ടി വിലയി��ി ഇ�ാര��ിൽ

തീ�മാനെമ���താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


